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El laberint dels esperits 
Carlos Ruiz Zafón 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
Editorial: Columna 

Pàgines: 928 

Idioma: català 

 

A la Barcelona de finals dels anys cinquanta, Daniel Sempere ja no és aquell nen que va descobrir un llibre que li 

canviaria la vida als passadissos del Cementiri dels Llibres Oblidats. El misteri de la mort de la seva mare, Isabella, 

li ha obert un abisme a l’ànima del qual la seva esposa Bea i el seu fidel amic Fermín intenten salvar-lo. 

Just quan Daniel creu que és a un pas de resoldre l’enigma, una conjura molt més profunda i obscura del que mai 

no s’hauria pogut imaginar desplega la seva xarxa des de les entranyes del Règim. És aleshores quan apareix Alícia 

Gris, una ànima nascuda de les ombres de la guerra, que els conduirà al cor de les tenebres i desvelarà la veritat 

sobre la història secreta de la família… encara que a un terrible preu. 

El Laberint dels Esperits és un relat electritzant de passions, intrigues i aventures. A través d’aquestes pàgines 

arribarem al final de la saga iniciada amb L’Ombra del Vent, que assoleix aquí tota la intensitat i fondària, alhora 

que dibuixa un gran homenatge al món dels llibres, l’art de narrar històries i el vincle màgic entre la literatura i la 

vida. 

 

 

Todo esto te daré 
Dolores Redondo 
 

 

 

 

 

Editorial: Planeta 

Pàgines: 640 

Idioma: castellà  



Una mort inesperada. Un fosc secret familiar. La recerca de la veritat en el cor d'una terra llegendària. 

 A l'escenari majestuós de la Ribeira Sacra, Álvaro pateix un accident que posarà fi amb la seva vida. Quan 

Manuel, el seu marit, arriba a Galícia per reconèixer el cadàver, descobreix que la investigació sobre el cas s'ha 

tancat amb massa rapidesa. El rebuig de la seva poderosa família política, els Muñiz de Dávila, l'impulsa a fugir 

però el reté l'al·legat contra la impunitat que Nogueira, un guàrdia civil jubilat, esgrimeix contra la família 

d'Álvaro, nobles bressolats en els seus privilegis, i la sospita que aquesta no és la primera mort del seu entorn que 

s'ha emmascarat com accidental. Lucas, un sacerdot amic de la infància d'Álvaro, s'uneix a Manuel i a Nogueira en 

la reconstrucció de la vida secreta de qui creien conèixer bé. La inesperada amistat d'aquests tres homes sense 

cap afinitat aparent ajuda a Manuel a navegar entre l'amor per qui va ser el seu marit i el turment d'haver viscut 

d'esquena a la realitat, blindat després de la quimera del seu món d'escriptor. Començarà així la recerca de la 

veritat, en un lloc de fortes creences i arrelats costums en el qual la lògica mai acaba de lligar tots els caps. 

 

 

 
Allò que va passar a Cardós 
Ramon Solsona 

 

  

 

 
 

 

Editorial: Edicions Proa S.A 

Pàgines: 464 

Idioma: català 
 

 

Un guàrdia civil és assassinat a la vall de Cardós una nit de neu del 1965. Les causes i les conseqüències del crim 

travessen un territori sacsejat per les obres d’un gran complex hidroelèctric. Milers de treballadors excaven 

quilòmetres de galeries subterrànies, pous verticals i centrals invisibles des de l’exterior. La vida dels habitants de 

la vall es transforma. S’hi respiren aires nous, la guerra queda lluny, arriben la televisió, el sis-cents, el turisme, el 

twist i el biquini.  Com buscadors d’or, una corrua de persones acut a Cardós a la recerca d’una feina. S’allotgen 

en campaments i pobles, des del pla fins als llacs més alts, i les seves històries d’emigració i desarrelament, 

d’amor i de lluita s’encreuen les unes amb les altres. Hi ha conflictes de convivència, prosperitat econòmica, 

accidents de treball, corrupteles i el rerefons permanent de la dictadura. Un assassinat ho lliga tot. 

Sis anys després de L’home de la maleta, Ramon Solsona ofereix una novel·la èpica i vibrant que té tota la 

rotunditat dels clàssics. 

 

 



Donde los escorpiones 
Lorenzo Silva 
 

 

 

 
 

 

Editorial: Destino 

Pàgines: 352 

Idioma: castellà 

 

Madrid, juliol del 2014. Passats els cinquanta, i ja amb més passat que futur, el subtinent Bevilacqua, veterà 

investigador d'homicidis de la unitat central de la Guàrdia Civil, rep una trucada del responsable d'operacions 

internacionals. Es reclama la seva presència immediata a 6.000 quilòmetres d'allà, a la base espanyola d'Herat, a 

l'Afganistan. 

Un militar espanyol destinat a la base ha aparegut degollat, i, al seu costat, l'arma del delicte: una falç plegable de 

les usades pels afganesos per tallar la rosella de la qual s'extreu la droga que representa la principal font de 

riquesa del país. 

¿Es tracta de l'atemptat d'un talibà infiltrat? Podria ser, però també que la mort tingués un altre origen, perquè 

l'atac no revesteix la forma clàssica d'aquesta classe d'accions, sinó que fa pensar en algun motiu personal. 

La missió de Bevilacqua i els seus no és altra que intentar desemmascarar un assassí que forçosament ha de ser 

un habitant d'aquest espai tancat. Les seves indagacions, sota el tòrrid i polsegós estiu afganès, els portaran a 

conèixer a peculiars personatges ja endinsar-se en la biografia del mort, un veterà de missions bèl·liques a 

l'exterior que guarda més d'un cadàver a l'armari, per arribar a un desenllaç inesperat i desconcertant. 

 

 
El llibre dels Baltimore 
Joël Dicker 

  

 

 

 

 

Editorial: La Campana 

Pàgines: 720 

Idioma: català  

 

 

Hi havia dues famílies Goldman: els Goldman de Baltimore i els Goldman de Montclair. Els Goldman de Montclair, 

on neix en Marcus, són una família de classe mitjana normal i corrent, però els de Baltimore són molt diferents: 



tot els somriu, són uns triomfadors, viuen al barri ric de la ciutat. En Marcus passa sempre el Nadal i l'estiu a casa 

dels tiets. Però un dia aquell món es fa miques per sempre més. 

  

 

Botas de lluvia suecas 

Henning Mankell 

 
 

 

 

 

 
 

Editorial: Tusquets 

Pàgines: 400 

Idioma: castellà 

 

Una entranyable narració sobre les ganes de viure, i d'enamorar, a la tardor de la vida. 

Una nit de tardor, Fredrik Welin - el protagonista de l'exitosa novel·la Sabates italians - es desperta quan un 

incendi arrasa casa seva. Als seus seixanta-nou anys, aquest solitari metge jubilat surt penosament d'entre les 

flames, calçat amb unes botes de pluja (però ambdues pertanyen al peu esquerre). Només queden,  l’endemà, 

unes ruïnes pudents: ha perdut la seva casa i totes les seves pertinences, i ha de mudar-se a un remolc, una 

caravana que pertany a la seva filla. Quan per l'arxipèlag s'estén el rumor que ell mateix ha provocat el foc, la 

policia l'interroga, sense arribar a acusar-lo. Tot d'una, la Louise, la filla d’en Fredrik, viatja fins a l'illa per motius 

misteriosos. Tots aquests esdeveniments provoquen el desconcert a Fredrik, que aquesta tardor veu com s'acosta 

a la vellesa, també a la mort, i desitja saldar tots els seus comptes amb la vida. No obstant això, en conèixer a la 

Lisa Modin, una periodista que treballa per al diari local i que investiga l'incendi, es desperten en ell sentiments 

que portaven molt temps morts. Quan per Cap d'Any decideix celebrar una festa a la qual convida als seus amics, 

hi ha un incendi en una altra casa de l'arxipèlag. 

 

 

50 itineraris a peu per Catalunya 
Josep Mauri  

 

 

 

 

Editorial: Cossetània 

Pàgines: 216 

Idioma: català 



 

 

Aquesta guia és un recull dels itineraris més interessants que es poden realitzar a peu per Catalunya. S’ha 

procurat que les excursions visitin els indrets més destacables de la nostra geografia, tant des del punt de vista 

geogràfic com artístic. Així doncs, amb la guia es podran visitar llocs molt coneguts pels excursionistes i turistes 

d’arreu del país, com la muntanya de Montserrat, el Matagalls, el santuari de Núria, l’estany de Sant Maurici o el 

Pedraforca, i d’altres menys coneguts fins i tot pels mateixos excursionistes però amb força atractius paisatgístics: 

la cova de la Cort Fosca de Mata – rodona, el circ de Baiau, l’estany més gran dels Pirineus, l’estany de Certascan - 

les gorgues de Sant Anion d’Aguja, els estanys de Carançà, els cingles de Cabrera, les fonts del Glorieta, el congost 

de Fraguerau...  

 

 

Guia del monestir i museu de Sant Joan de les Abadesses 
Marta Crispí 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pàgines: 71 

Idioma: català  

 

 

Guia del monestir de Sant Joan de les Abadesses i del seu museu.  

  

 

Cuina amb Joan Roca a baixa temperatura  
Joan Roca 

 
 
 
 
 

 

 
 

Editorial: Columna 

Pàgines: 350 

Idioma: català 

 

Arriba la nova tendència en cuina domèstica, avalada pel millor xef del món.  



"Aquesta obra us mostrarà tot el que hem après en la cuina d'El Celler de Can Roca, però també en les nostres 

respectives cuines familiars, amb la intenció d'ensenyar-vos diferents tècniques que milloraran els vostres plats. 

Veurem que la baixa temperatura ja es practica des de fa milers d'anys i que bàsicament la novetat del 

desenvolupament tecnològic és el control i la precisió, amb la qual podem cuinar avui dia. Però al final, del que es 

tracta quan cuinem és de gaudir de les bondats de transmetre coneixement, valors i afecte. Cuinant podem 

descobrir la nostra cultura i el món sencer, podem desafiar els sentits, fer volar la imaginació o vincular-nos una 

miqueta més a la nostra terra, som capaços d'expressar gratitud i de dedicar temps als nostres éssers estimats. 

Tot això és el que més compta. Us animo a descobrir un conjunt de tècniques que sens dubte us ajudaran a 

aconseguir resultats millors en les vostres cuines. Espero que gaudiu de l'aventura." 

 

Acoso escolar o bullying 
Ferran Barri 

 

 

 

 

Editorial: Altaria 

Pàgines: 262 

Idioma: castellà 

 

Guia per prevenir i intervenir contra l’assetjament escolar. 

  

 

Malala pel dret de les nenes a l’educació 
Raphaële Frier 

 
 

 

 

 

Editorial: Blume 

Pàgines: 48 

Idioma: català 
 

 

Malala Yousafzai és pakistanesa i musulmana. Des que tenia onze anys, denuncia els integristes musulmans que 

consideren que l'escola no és per a les nenes. En un intent per fer-la callar, fins i tot li van disparar. Per sort, la 

Malala se'n va sortir i avui, guardonada amb el premi Nobel de la pau, continua lluitant encara amb més força 



perquè tots els infants puguin anar a l’escola, ja siguin nenes o nens, pobres o rics. Al final del llibre, un quadern 

recull els documents sobre la seva vida. «Tornar a l'escola em fa molt feliç. El meu somni és que tots els nens del 

món puguin anar a l'escola perquè és el seu dret bàsic».  

 

Xènia, tens un WhatsApp 
Gemma Pasqual 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial: Barcanova 

Pàgines: 208 

Idioma: català 

 

Estàs pendent tota l' estona del mòbil? Aguantes la respiració fins que no reps una resposta? Prioritzes un 

missatge de WhatsApp a qualsevol altra cosa? La Xènia ho fa. Mira la pantalla totalment hipnotitzada. L' aparell li 

indica que en Carles està en línia. Espera impacient perquè aparegui a la part superior de la pantalla el gerundi del 

verb escriure. Li sembla sentir les campanetes. De tant que ho desitja, les té ficades al cap. No està boja, és amor, 

un sentiment nou per a ella, que tan aviat li fa volar mil papallones a l' estómac com la turmenta. En la seva vida 

res no és el que sembla, però ella, que sempre es queixa del final de les pel·lícules, aquesta vegada, que és la 

protagonista, està ben decidida a triar el final. O potser ho faràs tu? 

 

 

Diari del Greg. Vella escola 
Jeff Kinney 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Editorial: Estrella polar 

Pàgines: 224 

Idioma: català 

 

 

Humor, diversió i anècdotes per petar-se de riure! La vida era millor en els vells temps. N'esteu segurs? 

Això és exactament el que es pregunta el Greg quan decideix oferir-se com a voluntari per a un experiment de 

desendollar-se i passar dels aparells electrònics. Però la veritat és que la vida moderna té els seus avantatges i el 



Greg no està fet per viure en un món antiquat. Mentre la tensió s'acumula a casa dels Heffley i a fora, serà capaç 

el Greg de trobar la manera de sobreviure? 

El màgic d’oz 

Kasmir Huseinovic 

  
 

 
 

 

Editorial: Birabiro 

Pàgines: 48 

Idioma: català  

 

El Màgic d’Oz és un clàssic de la literatura infantil americana que ens descobreix el món de la fantasia d’Oz i la 

Ciutat Maragda. Després que un cicló aixequés casa seva pels aires, la Dorothy és transportada a la Terra d’Oz. La 

seva única preocupació allà serà tornar a casa seva, a Kansas, amb els seus tiets. Pel camí s’anirà trobant 

companys de viatge força estranys però que també persegueixen els seus somnis. Junts, i amb l’ajut de la màgia, 

aconseguiran tots els seus objectius. 

 

L’ós que volia deixar de ser petit 

Ricardo Alcántara 
 
 
 

 

 

Editorial: Pages 

Pàgines: 50 

Idioma: català  

 

En el clar del bosc hi ha un gran enrenou. És el moment de decidir si els animals més joves inicien el seu camí en 

solitari. El bosc pot resultar molt perillós pera aquell que no estigui preparat. Tot i això, l’osset Grancú ha decidit 

presentar-se a la dura prova. Serà capaç de superar-la?  

 


